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Klas Östergren har som författare mest kommit att förknippas med sina romaner. Både de brett upplagda
Gentlemen, Gangsters och nu senast Twist, och de som är mer reducerade, som berättelserna i Österlentrilogin
och Plåster.
Men han har hela tiden också skrivit prosa i det korta formatet, stycken som på många sätt är centrala i hans
författarskap: barndomsminnet Med stövlarna på, den briljanta tids-och självbetraktelsen Vardagskväll vid
sekelskiftet och den tragikomiska passionshistorien Ravioli för att nämna några exempel. Han har visat att han
lika mycket är ögonblickets mästare, som den intrikat byggda intrigens.
Nu samlar vi Klas Östergrens kortprosa i en inbunden volym, som förutom tidigare samlingar innehåller
sådant som bara tryckts som enskilda texter i små utgåvor och sådant som inte varit tryckt alls. Samlade
noveller är en resa genom ett av vår tids mest betydande författarskap.

Klas Östergren, född 1955, är en av Sveriges främsta författare.

Han har varit verksam i över fyrtio år, och har givit ut en lång rad prosaverk.
Klas Östergren har skrivit manus till tv och film, nu senast till filmatiseringen av genombrottsromanen
Gentlemen, och varit verksam som översättare av framför allt dramatik. Hans senaste roman Twist, som kom
ut 2014, fick ett entusiastiskt mottagande av både kritik och publik.
"Kortare och mer koncentrerade berättelser kan ha den fördelen att man som författare får en chans att inbilla
sig, åtminstone för en stund, att man har saker och ting under kontroll."
Klas Östergren

Klas Östergren har som författare mest kommit att förknippas med sina romaner. Både de brett upplagda
Gentlemen, Gangsters och nu senast Twist, och de som är mer. Samlede dikt (Heftet) av forfatter Edith
Södergran. Noveller, lyrikk og drama.
Pris kr 131 (spar kr 18). Se flere bøker fra Edith Södergran. men først og fremst sine såkalte «fantastiske
noveller», ble han foregangsmann for det som nå tretti år seinere nærmer seg en litterær klisjé. "Paradis" av
Julio Cortázar - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell. Serie:
August Strindbergs samlade verk 37 Forfatter: August Strindberg Legg i ønskeliste. Ett halvt ark papper : och
andra noveller. August Strindberg. Innbundet. Nåden har ingen lag (Innbundet) av forfatter Torgny Lindgren.
Romaner. Pris kr 259. Se flere bøker fra Torgny Lindgren. Noveller; Lyrikk, essays og drama;. Du er her:
Forsiden Bernhard Janssons samlade dikter. Nettpris: 109,-Bernhard Janssons samlade dikter. Av Jansson.
Hans produksjon er svært omfattende og inkluderer romaner, noveller, teaterstykker og lyrikk. I tillegg til
dette var han også journalist, debattant. Noveller og skisser. 1980, 176 s. (150 kr) BROCHMAN, GEORG
(RED.) Gutteliv. BELLMAN, CARL MICHAEL: Samlade arbeten. 1-6. Skinnbind med snor- Malmø 1928.
Noveller; Lyrikk, essays og.
en vackert formgiven volym ger vi ut Tomas Tranströmers samlade dikter från 17 dikter till Den stora gåtan
liksom den.

